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 Utbildningsnämnden 

Yttrande till JO Riksdagens ombudsmän i skolplaceringsärenden (dnr 
1667-2017 och dnr 1962-2017) 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att lämna yttrande till JO i skolplaceringsärenden enligt bilaga.  
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden har anmodats yttra sig över två anmälningar som gjorts till JO. 
Anmälningarna avser nämndens handläggning av två skolplaceringsärenden. 
 
Innan skolplaceringsbeskeden för skolvalet 2017 skulle offentliggöras upptäckte 
antagningsenheten ett fel i placeringslistorna, några elever som gjort en flyttanmälan hade 
mätts mot sina gamla adresser. Natten till 1 mars togs därför beslut om att skjuta upp 
processen att synliggöra placeringsbeskeden i 24 timmar. Efter midnatt 1 mars kunde Skol-IT 
och antagningsenheten bekräfta att vårdnadshavare inte längre kunde se länken till 
placeringsbeskeden i eBarnUngdom. Trots att länken var osynlig i eBarnUngdom, kunde 
vissa vårdnadshavare genom att hålla muspekaren över där länken tidigare varit få fram en 
bild på placeringsbeskedet. Förmiddagen den 1 mars togs placeringar från skolvalet bort. 
 
I den ena anmälan (UBN-2017-1588) framförs att de på morgonen den 1 mars såg sin dotters 
antagningsbesked på eBarnUngdom. Anmälaren anser att kommunen har fattat och 
kommunicerat ett positivt placeringsbeslut gällande sin dotters skolplacering, att de mottagit 
placeringsbeslutet på av kommunen anvisad plats och på anvisad dag, att det vid inloggningen 
i E-tjänsten på morgonen den 1 mars inte fanns någon information som antydde att något 
skulle vara fel i skolvalet. Därför anser anmälaren att kommunen inte "har gjort allt dom 
kunnat för att lösa problemet eftersom dom inte informerat om att något var felaktigt på den 
plats där informationen om placeringen fanns så snart man blev varse problemet”. 
 
I den andra anmälan (UBN-2017-1701) framförs att de vid midnatt den 1mars kunde se att 
deras dotter fått plats på sitt förstahandsval. I det nya beskedet som kom den 17 mars fick 
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deras dotter en placering på sitt tredjehandsval. Anmälaren anser att Uppsala kommun via 
eBarnUngdom har delgivit en placering på förstahandsvalet och att detta sedan har återkallats 
och en ny placering har givits. 
 
Föredragning 
Utbildningsnämnden föreslås yttra sig att Uppsala kommuns leverantör av IT-systemet har 
brustit i uttaget av listor för de barn som flyttat eller bytt adress. När mätningar blir fel får det 
dominoeffekter för andra placeringar och därför var det nödvändigt att skjuta upp 
placeringsbesluten. 
 
Sammantaget anges i förslaget till yttrande att det vid den aktuella tidpunkten inte hade fattats 
några beslut av det slag som anmälarna gör gällande. Händelseförloppet berodde på ett 
tekniskt fel och någon beslutsfattare med delegation från nämnden har inte fattat några 
skolplaceringsbeslut. Att några vårdnadshavare gått in och kunnat se preliminära 
placeringsbesked av aktuellt slag kan inte i sig innebära att några gynnande förvaltningsbeslut 
fattats.  
 
Felet som uppstod är olyckligt för både elever och vårdnadshavare. När tjänstemännen blev 
varse hur det förhöll sig gjorde de allt för att rätta till det fel som IST sedermera tog på sig. 
Frågeställningen om förvaltningen verkligen gjort allt som står i dess makt att rätta till felet 
måste därför besvaras med ett bestämt ja.  
 
Förslaget till yttrande redovisas i sin helhet i bilaga.  
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
Birgitta Pettersson  
Utbildningsdirektör 
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Riksdagens ombudsmän - JO 
Box 16327 
103 26 Stockholm 
 

Yttrande  
JO:s dnr 1667-2017 och 1962-2017 
 
Utbildningsnämnden i Uppsala kommun (nämnden) har anmodats att yttra sig över två 
anmälningar som gjorts till JO. Anmälningarna avser nämndens handläggning av två 
skolplaceringsärenden.  
 
Redogörelse för utbildningsförvaltningens handläggning 
 
Här lämnas, i syfte att tydliggöra vad som skett, en kronologisk beskrivning av 
händelseförloppet i den handläggning som nu är föremål för prövning. 
 

• 2017-02-28 tisdag 
 
Placeringsarbetet pågår  
21:00 Felaktiga adresser upptäcks av handläggare på antagningsenheten. Det har blivit fel för 
de elever som gjort flyttanmälan, några har mätts mot gamla adresser. 
22:35 Samtal från kommunens IT-avdelning (Skol-IT) till enhetschef på antagningsenheten 
om ovan fel. 
22:53 Enhetschef på antagningsenheten i kontakt med avdelningschef för individstöd, som tar 
beslut om att skjuta upp processen med att synliggöra placeringsbesked under 24 timmar. 
23:02 Antagningsenheten i kontakt med Skol-IT. Skol-IT bekräftar beslutet att skjuta upp 
processen 24 timmar. Skol-IT börjar jobba med att osynliggöra/dölja länken till ”mina 
placeringar” i eBarnUngdom så att vårdnadshavare inte ska se några placeringsbesked. 
 

• 2017-03-01 onsdag 
 
00:25 Skol-IT och antagningsenheten bekräftar att länken inte är synlig när man loggar in i 
eBarnUngdom. Trots att länken är osynlig i eBarnUngdom, kan vårdnadshavare genom att 
hålla muspekaren över där länken tidigare varit få fram en bild på ett placeringsbesked.  
06:38 IST, som förvaltar eBarnUngdom, finns tillgänglig vid behov, avbokar andra möten. 
08:40 Information om det tekniska felet går ut i eBarnUngdom (ett brev från avdelningschef 
för individstöd till vårdnadshavare).  
09:00-10:00 Extrainkallat möte mellan förvaltningen och politiken. Förvaltningen informerar 
om läget och beslut tas om att skjuta upp placeringsbeskeden till senast den 31 mars.  
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10:02 Antagningsenheten får informationsbrev från avdelningschef som ska skickas till 
vårdnadshavare. (Se bilaga 1.) 
10:09 Pressmeddelande går ut på kommunens hemsida om att skolvalet är försenat på grund 
av tekniskt fel och att de placeringar som vårdnadshavarna tagit del av inte är giltiga. (Se 
bilaga 2.) 
10:55 Utskick av mejl påbörjas till de vårdnadshavare som angett sina mejladresser i 
eBarnUngdom. 
11:38 Alla placeringar från skolvalet tas bort. 
12:38 IST bekräftar borttagna/dolda placeringar. 
 

• 2017-03-10 fredag 
 
13:14 Pressmeddelande går ut på kommunens hemsida om att felet låg hos IT-leverantören. 
(Se bilaga 3.) 
 

• 2017-03-17 fredag 
 
Placeringsbeskeden finns tillgängliga på eBarnUngdom samt skickas ut per post till 
vårdnadshavarna.  
 

Nämndens bedömning av handläggningen  
 
Kommunens leverantör av IT-systemet (IST ovan) konstaterade att det var företaget som 
brustit i uttaget av listor för de barn som flyttat eller bytt adress. Totalt var det ett 30-tal elever 
som skulle ha mätts mot nya adresser, men som alltså mättes mot sina gamla/nuvarande 
adresser. När mätningar blir fel får det dominoeffekter för andra placeringar och på grund av 
angivna effekter var det nödvändigt att skjuta upp placeringsbesluten.  
 
Det är nämndens bedömning att det vid den aktuella tidpunkten inte hade fattats några beslut 
av det slag som anmälarna gör gällande. Händelseförloppet (som beskrivits ovan) berodde på 
ett tekniskt fel och någon beslutsfattare med delegation från nämnden har inte fattat några 
skolplaceringsbeslut. Att några vårdnadshavare gått in och kunnat se preliminära 
placeringsbesked av aktuellt slag kan inte i sig innebära att några gynnande förvaltningsbeslut 
fattats.  
 
Felet som uppstod är olyckligt för både elever och vårdnadshavare. När tjänstemännen blev 
varse hur det förhöll sig gjorde de allt för att rätta till det fel som IST sedermera tog på sig. 
Frågeställningen om förvaltningen verkligen gjort allt som står i dess makt att rätta till felet 
måste därför besvaras med ett bestämt ja.  
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Avslutande ord 
 
Avslutningsvis vill kommunen nämna att kommunens systemförvaltare löpande arbetar 
tillsammans med förvaltningen för att ta fram bättre acceptanstester av ifrågavarande IT-stöd. 
Dessa byggs utifrån testfall/scenarion och tillämpas vid nyutveckling och förändring av 
regelverk i kommunens verksamhetssystem. Framtida skolval, uttag av data från kommunens 
verksamhetssystem och enkäter, kommer i högre utsträckning än tidigare att involvera 
verksamhetsanalytiker och controllers för att rutinmässigt kvalitetssäkra underlag och 
eliminera eventuella fel innan dessa skickas vidare. 
 
Utbildningsnämnden 
 
 
 
Caroline Hoffstedt  
Ordförande  Lars Niska  
 Sekreterare 
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Uppsala Kommun 

Utbildningsnämnden 

2017 -04- 05 
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Handl. 

Begäran om yttrande 

Utbildningsnämnden anmodas att yttra sig över det som framförs i Erik Stenfelts 
och Patrik och Vibeke Värlinders anmälningar till JO. Se bifogade handlingar. 

Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och myndighetens 
bedömning av denna. Berörda befattningshavare bör ges tillfälle att lämna 
synpunkter. 

Till remissvaret ska fogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket 
nämnden fattade beslut om yttrande till JO. 

Senaste datum för svar är den 30 maj 2017. 

Remissvaret och eventuella bilagor önskas i två exemplar. 

Asa Widmark 
byråchef 

Caroline Hellström 
föredragande 

Information om personuppgiftsbehandlingen hos JO finns på JO:s webbplats under 
http://www.jo.se/pul  

Riksdagens ombudsmän E-post: justitieom budsmannen@jo.se  
Box 16327 Telefon: 08-786 40 00 
103 26 Stockholm Texttelefon: 08-786 61 15 
Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 Fax: 08-21 65 58 www.jo.se  
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031V-2077--a&A 
Från: Patrik och Vibeke Värlinder <vibekevarlinder@hotmail.com> 
Skickat: den 8 mars 2017 08:27 
Till: Justitieombudsmannen 
Ämne: JO-anmälan från Patrik och Vibeke Värlinder via webbplatsen 
Bifogade filer: Placeringsbeslut foto.JPG; UNT Föräldrar uppmanas överklaga besluten.pdf 

Namn: Värlinder, Patrik och Vibeke 

Adress: 
C/O: 
Gatuadress: Svartbäcksgatan 106c 
Postnr: 75335 
Postort: Uppsala 

Telefon: 076-5678080 
Mobiltelefon: 076-5678081 
Epost: vibekevarlinderghotmail.com  

Anmälan mot 
Uppsala kommun, antagningsenheten 

Ev. dokumentref 

Beskrivning 
Vi har sökt till en ny grundskola till årskurs 6 för vår dotter då hennes nuvarande skola endast har 
årskurser t.o.m. åk 5. Det här är ett mycket viktigt skolval för vår dotter och skolan hon sökt till har 
en inriktning som intresserar henne mycket. Vi hade av kommunen fått besked att beslutet om 
skolplacering skulle finnas att ta del av den 1 mars på kommunens e-tjänst "E-barn och ungdom" och 
att vi skulle logga in där med bank-id för att se antagningsbeskedet med vilken skola hon hade blivit 
placerad på. På morgonen den 1 mars (kl ca 07.30) loggade vi in med e-legitimation på e-barn och 
ungdom. Under rubriken "mina placeringar" såg vi till vår glädje att det stod att vår dotter blivit 
antagen till den skola som hon hade önskat. Vi tog ett foto av antagningsbeskedet, bifogas denna 
anmälan. Vår dotter kunde äntligen slappna av när hon fick beskedet, eftersom det här har varit så 
viktigt för henne att få gå just i denna skola. 

På eftermiddagen samma dag fick vi höra genom en bekant att kommunen nu hade skrivit på sin 
hemsida att man beslutat att göra om hela skolvalet pga. att man råkat ut för "tekniska problem". Vi 
kontaktade en ansvarig tjänsteman på kommunen för att säkerställa att detta inte skulle påverka oss. 
Vi hade ju redan tagit del av ett positivt antagningsbesked så vi kände oss ändå ganska trygga med 
att vi inte skulle påverkas av detta, vi kunde inte tro att kommunen kan ändra på ett sådant besked. 
Vi fick till svars att den skolplacering vår dotter hade fått kan komma att ändras i och med att hela 
skolvalet ska göras om eftersom 30 barn hade haft fel adresser med i skolvalet, men att det var lOst 
av dessa barn som hade fått placeringar enligt sitt 1:a hands alternativ. Hon berättade att kommunen 
har rätt att göra om skolvalet nu eftersom dom sedan dom blivit varse om problemet som skett 
(em/kvällen dagen innan) hade "gjort allt dom kunde, en tekniker hade anlitats som hade arbetat med 
problemet under natten". 

Vår syn är att kommunen har fattat och kommunicerat sitt placeringsbeslut gällande vår dotters 
skolplacering till oss, vi har mottagit deras beslut på anvisad plats, på anvisad dag. När vi loggade in 
i E-tjänsten på morgonen den 1 mars fanns det ingen information som antydde att något skulle vara 
fel i skolvalet. Varför fanns där inte sådan information om man redan kvällen innan visste att detta 
hade hänt? Borde inte det vara bland det första man gör - att lägga ut en text om att informationen 

http://w3d3.jo.lan/Asp/Download.asp?in1ine=1&FILEREF=681935&frame=1 2017-04-04 
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som finns att se är felaktig? Har man verkligen gjort allt som står i sin makt att rätta till eller 
åtminstone informera om felet på den plats där placeringsbesluten fanns? Vi anser att kommunen bör 
stå fast vid det positiva besked som man lämnat till oss. Vi hoppas samtidigt att de barn som blivit 
felplacerade pga. "det tekniska strulet" får möjlighet till en rättvis placering - kommunen bör kunna 
lösa det genom att göra ett överintag. 

Anmälarens syn på händelsen 
Vi anser att kommunen har fattat och kommunicerat ett positivt placeringsbeslut gällande vår dotters 
skolplacering till oss. 
Vi har mottagit placeringsbeslutet på av dom anvisad plats och på anvisad dag. 
Vid inloggningen i E-tjänsten på morgonen den 1 mars fanns det ingen information som antydde att 
något skulle vara fel i skolvalet så vi anser inte att kommunen "har gjort allt dom kunnat för att lösa 
problemet" eftersom dom inte informerat om att något var felaktigt på den plats där informationen 
om placeringen fanns så snart man blev varse problemet. 
Vi tycker att kommunen även ska lösa det på rätt sätt för de 20 barn som blivit felplacerade genom 
att göra ett överintag. 

Övrig information 
Enligt en artikel i UNT http://www.unt.se/nyheter/uppsaladoraldrar-uppmanas-att-overklaga-
4566632.aspx  uttalade sig 011e Lundin som är professor i Förvaltningsrätt i frågan och 
rekommenderade föräldrar som mottagit ett positivt placeringsbeslut att överklaga till JO. Enligt 011e 
Lundin har kommunen inte någon möjlighet att ta tillbaka besluten. 

"— Ett gynnande beslut är i princip bindande för kommunen. Det finns tre undantag. Det handlar om 
att det är fara för liv eller säkerhet, att någon ljugit i sin ansökan eller att det finns något förbehåll när 
beslutet meddelades. Och jag har svårt att tänka mig att det är tillämpligt i det här fallet, säger 011e 
Lundin. De som nu har fått sina beslut upphävda kan anmäla handläggningen till JO." 

http://w3d3.jo.lan/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=681935&frame=1 2017-04-04 
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Föräldrar uppmanas att överklaga - 
vö -6r5191/ 

Sida 1 av 3 

Föräldrar uppmanas att 
överklaga 
0 06:05 1 17-03-03 

Kommunen hävdar att besked om 
skolplaceringar som meddelats inte gäller. 
Men en expert på förvaltningsrätt säger att 
kommunen inte kan ta tillbaka besluten. 

Läs mer: Kommunen 
tänkte fatta olagligt beslut 

Läs mer: Skolplacering görs om 

Läs mer: 66 syskon går före 

FAKTA 

Skolplaceringarna görs om 

På onsdagen meddelade 
kommunen att datakörningen 
av årets skolval måste göras 
om. 

Ett 30-tal elever hade fått fel 
adresser i systemet, vilket 
gör att det måste göras en 
helt ny körning. 

http://www.unt.se/inc/print/defaultaspx?name=Skriv+ut&articleid=4566632 2017-03-08 
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Läs mer: Nu krävs ett annat synsätt 

— Vi fick vårt antagningsbesked via e-post för flera dagar sedan. 
Jag nnejlade antagningsenheten och frågade om vårt beslut inte 
gäller nu men har inte fått något svar. Det blir en stor ovisshet, 
säger Ingela Andersson Marklund. 

Hennes dotter går nu på von Bahrs skola. Dottern lockades dock 
av den estetiska inriktningen på Nannaskolan och sökte dit inför 
hösten då hon ska börja årskurs 6. 

Vid datakörningen av skolvalet görs dock ingen skillnad på om det 
är en bytesansökan från en annan skola eller ett nytt skolval. 
Urvalskriterierna är desamma, och både de elever som går på en 
skola där årskursen inte finns och de som hade kunnat fortsätta 
på sin gamla skola står med på samma placeringslista, 
rangordnade efter relativ närhet. 

På kommunens webbplats finns nu ett besked om att 
placeringarna utifrån den första datakörningen inte gäller, även 
föräldrarna kunnat se barnens placering. 

Men enligt 011e Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala 
universitet, har kommunen inte någon möjlighet att ta tillbaka 
besluten. 

— Ett gynnande beslut är i princip bindande för kommunen. Det 
finns tre undantag. Det handlar om att det är fara för liv eller 
säkerhet, att någon ljugit i sin ansökan eller att det finns något 
förbehåll när beslutet meddelades, Och jag har svårt att tänka mig 
att det är tillämpligt i det här fallet, säger 011e Lundin. 

De som nu har fått sina beslut upphävda kan anmäla 
handläggningen till JO. Skulle de få ett annat beslut efter den nya 
datakörningen kan de överklaga detta till förvaltningsrätten och 
säga att man redan fått ett beslut som ska gälla. Detta gäller både 
om man fått ett beslut hem och om man gått in i det datasystem 
som kommunen använder och sett det där. 

— Här är det uppenbart att det är kommunen som gjort misstaget. 
Och då får kommunen ta konsekvensen av sitt misstag, säger 011e 
Lundin. 

Lena Grapp, stadsjurist, säger att kommunens uppfattning är att 
det inte fattats några antagningsbeslut. Och att det därför inte är 
aktuellt med något återkallande. 

Men hur menar du att de som fått besked om att de fått plats på 
en skola ska förstå att det inte är frågan om ett beslut? 

— Det intressanta är inte vad de enskilda anser, Det intressanta är 
vad domstolen anser. 

Flera föräldrar har fått en e-post hem med ett beslut om 
skolplacering. 

Flera föräldrar har hunnit få 
besked om att deras barn har 
fått plats på en sökt skola. 

LÄS MER 

PLUS 3/3 
M: nPinsamt för 
kommunen" 

PLUS 1/3 
66 syskon går före 

2/3 
Kommunen tänkte fatta 
olagligt beslut 

PLUS 1/3 
Kommentar: Nu krävs ett 
annat synsätt 

OM 1/3 
Skolplacering görs om 

http://www.unt.se/inc/printidefaultaspx?name=Skriv+ut&articleid=4566632 2017-03-08 



Föräldrar uppmanas att överklaga - 
3--15-81(/ 

Sida 3 av 3 A 

- Då får de överklaga om det skulle bli ett annat besked senare, 
säger Lena Grapp. 

ÄMNE: 

LENA GRAPP OLLE LUNDIN SKOLPLACERING SKOLVAL 

Johan Helmer 

Utskriftsdatum: 2017-03-08 08:15:51 
Webbadress: http://www.unt.se/nyheter/uppsala/foraldrar-uppmanas-att-overklaga- 
4566632.aspx 

http://www.unt.se/inc/print/default.aspx?name=Skriv+ut&articleid=4566632 2017-03-08 
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Från: Erik Stenfelt <erik_stenfelt@hotmail.com> 
Skickat: den 18 mars 2017 19:55 
Till: Justitieombudsmannen 
Ämne: JO-anmälan från Erik Stenfelt via webbplatsen 

Namn: Stenfelt, Erik 

Adress: 
C/O: 
Gatuadress: Döbelnsgatan 16b 
Postnr: 75237 
Postort: Uppsala 

Telefon: +46706284052 
Mobiltelefon: +46706284052 
Epost: erik stenfelthotmail.com  

Anmälan mot 
Uppsala kommuns ansvariga för skolvalet 2017. 

Ev. dokumentref 
Elsa Stenfelt 111221-6542 

Beskrivning 
Vår dotter Elsa Stenfelt ska till hösten 2017 börja i förskoleklass. Vi har då gjort vårt skolval via 
Uppsala kommun på "ebarnungdom". Besked om skolvalet skulle komma den 1/3. Vid midnatt den 
1/3 loggade vi in på ebarnungdom och kunde där under "mina placeringar" se att Elsa fått plats på 
Bergaskolan i Uppsala. Detta är vårt förstahandsval då hennes storebror går där. Vi blev väldigt 
glada och berättade detta för barnen på morgonen. 
Samma dag meddelade Uppsala kommun att samtliga besked om skolvalet återkallats då detta skulle 
göras om. 
Vi tog kontakt med Uppsala kommun, både via mail och telefon, och påtalade att vi delgivits ett 
beslut om placering på Bergaskolan för Elsa. Som svar på telefon fick vi att det inte gällde utan att 
det skulle göras om. På mailet fick vi inget svar. 
Det nya beskedet om skolvalet kom den 17/3 och då har Elsas skolplacering bytts ut till Gluntens 
montessori vilket är vårt tredjehandsval. 
Vi anser att detta är felaktigt då vi delgivits ett besked om placering på Bergaskolan. Vi har också 
överklagat detta till Förvaltningsrätten i Uppsala. 

Anmälarens syn på händelsen 
Uppsala kommun har via ebarnungdom delgivit oss en placemg för Elsa på Bergaskolan. Detta har 
de sedan återkallat och bytt placering till en annan skola. 

Övrig information 
Vi har överklagat Uppsala kommuns beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala. 

http://w3d3.jo.lan/Asp/Download.asp?in1ine=184FILEREF=685872&frame=1 2017-04-04 
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